Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 9-i ülésén 43/2016. (III. 9.) számon
a következő határozatot hozta:
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
43/2016. (III. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a központi háziorvosi ügyelet
kiszervezése kapcsán szükséges intézkedések megtételéről szóló javaslatot és az alábbiak
szerint dönt:
1. A Képviselő-testület egyetért a kiszervezéssel kapcsolatos intézkedések ütemezésével,
miszerint 2016. április 1-jétől a Pannon Paramedic Kft működési engedély alapján
működteti a központi háziorvosi ügyeletet, úgy, hogy 2016. június 30-ig az IPESZ
biztosítja az orvosokon kívüli személyzetet, és annak költségeivel az önkormányzat a Kftvel elszámol.
2. 2016. június 30-ával a központi háziorvosi ügyelet kikerül az IPESZ feladatköréből. Az
alapító okirat módosítását a Képviselő-testület 2016. májusi ülésére be kell terjeszteni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Pásztó Város polgármesterét, hogy a központi
háziorvosi ügyeletben érintett településekkel a 2016. április 01-től hatályos feladat-ellátási
szerződéseket megkösse.
4. A Pannon Paramedic Kft. nyilatkozott, miszerint a központi háziorvosi ügyeleti ellátásban
jelenleg foglalkoztatott közalkalmazottakat nem tudja továbbfoglalkoztatni.
5. A Képviselő-testület a feladat kiszervezése és a háziorvosi ügyelet jövőbeni
működtetőjének nyilatkozata alapján az Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete
létszámkeretének csökkentését határozza el az alábbiak szerint:
Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2016. 01.01. eredeti előirányzata szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2016. július 1-től
A létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök
asszisztens
gépkocsivezető
kisegítő
Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után

fő
32
5,25
2
3
0,25
26,75

6. Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott
döntések
egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig
nem
állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
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7. Pásztó Városi Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalókmunkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli –
foglalkoztatására nincs lehetőség.
8. Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása
érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy
részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére
pályázatot nyújt be.
9. Pásztó Város Polgármestere kijelenti, hogy az önkormányzat pályázatában olyan
korengedményes nyugdíjazáshoz nem igényel támogatást, aki után a Magyarország 2016.
évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím 2.
Különféle kifizetések alcím előirányzat, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím, a 3. mellékletben szereplő I. pont
2. alpont szerinti Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása jogcímen megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe.
10. A képviselő-testület utasítja polgármesterét és az intézmény vezetőjét, hogy a
létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és
– a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi benyújtási határidőben, az
önkormányzat nevében a polgármester nyújtsa be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
Pásztó, 2016. március 10.

Dömsödi Gábor
polgármester

dr. Gajdics Gábor
jegyző

